TTHP: Vuokraussäännöt
voimassa 27.3.2014 alkaen
versio 1.4
Yleiset
• Vuokratakseen TTHP:n vuokraamia välineitä tarvitsee henkilön opiskella Tampereen
alueen korkeakoulussa (TTY, TAY tai TAMK) tai olla TTY:ltä valmistunut sekä olla TTHP:n
jäsen.
• Yksi laitevaraus/henkilö.
• Vuokranantaja (TTHP) on vastuussa välineen toimivuudesta vuokraushetkellä.
• TTHP ei ole vastuussa välineen käytöstä aiheutuneista vahingoista.
• Välineiden maksimi vuokraaika 30 päivää.
Varaaminen
• Vuokraajalla voi olla maksimissaan yksi varaus tulevaisuuteen.
• Vuokran alkamispäivä saa olla maksimissaan puolen vuoden päässä
varausajankohdasta.
• Varaus tapahtuu sähköisesti kerhon sähköpostilistalle (tthphallitus@listmail.tut.fi).
• Vuokrausajankohdalle tarkastetaan setin saatavuus.
• Päällekkäisten varausten sattuessa varausajankohta ratkaisee ensisijaisuuden.
• Mikäli välinettä ei ole vuokrattavissa TTHP:sta riippumattomista syistä, TTHP:lla on
oikeus purkaa vuokrasopimus.
Maksut
• Vuokrapäivä: alkaa ja loppuu kello 12.00.
• Vuokrahinta: määräytyy voimassa olevan vuokraushinnaston mukaan.
• Vuokrahinta maksetaan kerhon tilille, väline luovutetaan maksutositetta vastaan
vuokraajalle.
• Maksutiedot toimitetaan varausvahvistuksen yhteydessä.
• Vuokrahintaa ei palauteta, mikäli peruutus johtuu asiakkaasta.
Vuokraajan vastuu
• Vuokranottaja sitoutuu huolehtimaan välineestä kuin kuka tahansa vastuuntunteva
henkilö huolehtisi omasta omaisuudestaan.
• Vuokranottajan on pidettävä väline samassa kunnossa kuin se luovutustilassa oli.
• Vuokranottaja ottaa täyden vastuun kyvystään käyttää välinettä oikein.
• Vuokraajan on tarkistettava välineet vuokraushetkellä. Luovutushetkellä vastuu
välineestä siirtyy vuokraajalle.

• Välineen rikkoutuessa tai muuten välineen palauttamatta jätettäessä vuokraaja on
velvollinen maksamaan kerholle välineen korvaushinnan.
• Vuokraajan on ilmoitettava välinettä palauttaessa laitteissa havaituista puutteista tai
vioista.
Palautustilaisuus
• Välineen palautus on tapahduttava viivästymättä heti vuokraajan päätyttyä, ellei toisin
sovita.
• Jos viivästyminen tapahtuu TTHP:n takia, ei vuokranottaja ole korvausvastuussa.
• TTHP:n vastuuhenkilön on tarkastettava väline kaikilta osin palautettaessa.
Vuokranottaja vapautetaan tarkastuksen jälkeen korvausvastuusta.
Korvausvastuu
• Mikäli vuokraaja ei palauta vuokraamiaan tuotteita ehjinä annettuun määräaikaan
mennessä on hän korvausvelvollinen TTHP:lle.
• Ollessaan korvausvelvollinen, on vuokraajan korvattava vuokranantajalle
vuokraussäännöissä määritelty korvaushinta ja 10 vuokrapäivän hinta.
• Korvausaika: 14 päivän netto vuokrausajan päättymisestä.
• Lumivyörysetin korvaushinnat ovat:
o Lumivyörypiippari: 500 € (eur)
o Teleskooppilapio: 150 € (eur)
o Sondi: 100 € (eur)
o Reppu: 200 € (eur)
o Benjiköysi: 400 € (eur)
o Iso leija: 1000 € (eur)
o Pieni leija: 500 € (eur)
Benjiköysi
• Köysi ei ole benjihyppyjä varten.
• TTHP ei ole vastuussa laitteiden käytöstä aiheutuneista vahingoista tai väärinkäytöstä
aiheutuneista vahingoista.
Lumivyörysetti
• TTHP ei ole vastuussa lumivyörystä ja/tai laitteiden väärästä käytöstä aiheutuneista
vahingoista.

• TTHP:n alppireissua varten järjestetään jonotusperiaatteella toimiva varaustilaisuus
hyvissä ajoin.
• TTHP:n alppireissulle varaaminen:
o Tilaisuus järjestetään noin 3kk ennen matkaa etukäteen sähköpostitse
ilmoitettuna aikana sovitussa paikassa.
o Laitteiden varaukset otetaan vastaan jonotusjärjestyksessä.
Leijat
• TTHP ei ole vastuussa laitteiden käytöstä aiheutuneista vahingoista tai väärinkäytöstä
aiheutuneista vahingoista.
Vuokraushinnasto:
• Lumivyörysetti:
o Vuokra 3€ (eur)/pvä
• Leijat ja benjiköysi:
o 5 € (eur) /pvä/kpl
o 10 € (eur) /vkl/kpl

